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 رحيمبسم اهلل الرمحن ال

 02تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صحبه وسلم تسليما صىل اهلل عليه وىلع آهل و-رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 :أما بعد -كثريا

املرة املاضية أخذنا يف ادلرس مقدمة خمترصة يف العلم انلحو، واملبادئ العرشة، وترمجة 
 خمترصة البن آجروم.

 : يف نسبته ذكرتم اتلباين فما معناه؟السائل
ل عن علوم الرشيعة، يف الرعيل األول العلوم الرشعية : اتلباين يعين االنفصاالشيخ

 قسمان: علم مطلوب ذلاته وعلم مطلوب لغريه.

االعتقاد، والفقه، عقيدتك يف رّبك عز وجل، أن تتعرف ىلع اهلل عز  املطلوب ذلاته= 1
وجل، بربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته، ووجوده عز وجل، هذا مطلوب ذلاته، أي 

شك يف أن األصل  فقه األحاكم العملية، حىت تعبد اهلل سبحانه وتعاىل، وهذه الالبّد، وال
يف االستدالل عليها الكتاب والسنة، فيذكرون علم اتلفسري وعلم احلديث، ويه أيضا 

 من العلوم املقصودة ذلاتها لكن توصل إىل مطلوب ذلاته.

العلوم اليت توصلك لليت يعين يوصلك ليل هو ذلاته، املقصود به  وعلم مطلوب لغريه= 2
 يه ذلاتها كعلم االعتقاد وعلم الفقه وغريهما.

توصلك، مثل اتلفسري،  -علوم آلةأي - علوم أصلية وعلوم فرعيةتقسيم آخر: هناك 
الكم اهلل تفهمه بقواعد وأصول اتلفسري، الفقه بقواعد الفقه وأصول الفقه، وكذلك 
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يضا من أصول احلديث، وال بد من أصول قواعد يف اللغة العربية، احلديث البد هل أ
 انلحو، وعلوم اللغة.

إذن يف األّول هذه العلوم اكنت مرتابطة لم تكن مستقلة، لك واحد مستقل عن اآلخر، 
لكن بعد ذلك بدأت العلوم تستقل، فصار عندنا علم الفقه، وعلم االعتقاد واتلوحيد 

واللغة، وانلحو، والرصف، واإليمان والسنة، وعلم أصول الفقه ومصطلح احلديث، 
 وابلالغة ...الخ، فاتلباين بمعىن منفصل عنها، يعين هذا علم مستقل وذاك علم مستقل.

 وهو من علوم الرشيعة بمعىن ما ذكرُت سابقا املقصود لغريه أو من علوم اآللة.

تراجع ادلرس، حتاول أن تضبط ما يمكن  -عندك أسبوع-ادلرس بعد أخذه تراجعونه 
 ف حيفظ ادلرس؟حفظه، كي

= عندك منت وعندك رشح، املنت حيفظ، كيف حيفظ املنت؟ يقرأ ويكرر، يقرأ 1
ويكرر، مخسني، ستني مرة، حىت حيفظ، وال يرفع برصه من الورقة، بعد الستني ومخس 

مخسا وستني يرفع برصه يلتأكد هل ضبط العبارة أو ال، او قد يكون قوي احلفظ يقرأ 
رشة أو عرشين، لكن حىت يثبت احلفظ، إذا اكن احلفظ ، أو عرشا أو مخس عحيفظ

 عليه صعبا يقرأ ويكرر، يضبط العبارة يف اجلملة وإن لم حيفظها.

الالكم هو اللفظ = عندنا اآلن الرشح، الرشح يتضمن فّك عبارة املنت، كما سيأتينا )2
الوضع؟ هذا ما معىن اللفظ؟ املركب؟ املفيد؟ ب ( ما معىن الالكم؟املركب املفيد بالوضع

فكر العبارة، هذا رشح هلذا املنت، عندك األحاكم انلحوية، وعندك األمثلة، األحاكم 
انلحوية واألمثلة حُتفظ، أما إذا اكنت األمثلة سهلة ويستطيع أن ينشئها من عنده ال 
إشاكل يف حفظها، لكن األحاكم حُتفظ، واملعىن يُقرأ وُيعاد، إن أمكن حفظه فامهلل 

 يُقرأ وُيكرر حىت يُضبط يف اجلملة.بارك، وإال 

ال أقول تصري حنويا لكن نصف -إذا مشيتم ىلع هذه الطريقة، ختمنا املنت إن شاء اهلل 
 .-حنوي
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  َاللَُّه:)َقاَل َاْلُمَصنُِّف ـ رمحه  

 َأْنَواُع َاْلَكَلاِم 

 َاْلَكَلاُم: هو َاللَّْفُظ َاْلمَُركَُّب، َاْلُمِفيُد ِباْلَوْضِع(

بدأ بالالكم، حنن اآلن ندرس علم انلحو، قلنا موضوع علم انلحو اللكمات العربية، ما 
معىن اللكمات العربية؟ ما معىن الالكم؟ ذكره، ترتيب عقيل منطيق سليم، فأّول ما تبدأ 

( هو انلطق املفيد للمعىنتعرف ما هو الالكم، ما معىن الالكم يف اللغة؟ الالكم يف اللغة )
( أفادين حممديفيد معىن، هذا هو الالكم، لك نطق أفاد معىن فهو الكم، )انلطق اذلي 

( أفاد جاء زيدمعىن أن شخصا اسمه حممد، مثيل أنا، هذا يفيد معىن نسميه الكما، و)
 ( أفاد، هذا نسميه الكما.الكتاب يف ادلرجمعىن و)

نطقا أو إشارة أو  اللغويون وبعض انلحاة درجوا ىلع أن الالكم هو ما أفاد معىن سواء اكن
(، أو إشارة جاء زيدخطا أو عالمة أو نصبا، قالوا: الالكم هو ما أفاد معىن سواء نطقا )

تشري نعم جئت، هذه إشارة، أو  2يعين ال، أو تقول هكذا 1؟( فتقول هكذاهل جاء الشيخ)
، قالوا: هذا الكم، أو اخلط، تكتب إىل إنسان شيئا قالوا: هذا الكم، أو -تعال-هكذا 

داخلها ثمانون وعليها خط أمحر،  -دائرة-عالمة يف الطريق جتد عالمة قطعة حديدية 
تفيد كأن أحدا قائما هناك يقول: ال تزد يف رسعتك عن ثمانني كيلومرت يف الساعة، إذن 

أو األنصاب يعين أن ينصب يشء لدلاللة ىلع كذا، ينصب يشء حجر  قالوا: هذا الكم،
أو حنوه يدل ىلع معىن معني، لك هذا يف احلقيقة فيه يشء ألن فيه مسائل عقدية تنبين 

 (.الالكم يف اللغة نطق أفاد معىنىلع القضية هذه، فالصواب أن نقول )

، كأن يقول الالكم هو ألن بعضهم خترج بهذا إىل نيف صفة الالكم عن اهلل عز وجل
الالكم انلفيس، ألن الالكم يفيد لّك هذا، اإلشارة الكم، والعالمة الكم، والرتقيم الكم، 

ه وانلصب الكم، واخلط الكم، وانلطق الكم، فقوهل عز وجل } َم اّللى ، 6{اتلوبةَحَّتى يَْسَمَع لََكَ

                                                           
 يمنة ويسرة[ فحركه برأسه]وأشار الشيخ  1
 ]وأشار الشيخ برأسه فرفع وخفض[ 2
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عند أهل السنة  قالوا: اذلي يف نفس اهلل، هذا خطأ، خالف أهل السنة واجلماعة،
واجلمعة أن اهلل يتلكم بلفظ وصوت وحرف، ال نطيل وال نفصل يف هذا لكن نقول، يف 

، وباتلايل لك نطق مشتمل ىلع لفظ، وحرف، وصوت يفيدك نطق أفاد معىناللغة هو: 
 معىن نسميه الكما.

وعند انلحاة، عندما نقول: وعند انلحاة، أي يف اصطالح انلحاة، ما معىن اصطالح 
نلحاة؟ يعين ما تفاهم عليك أهل انلحو، فعلم انلحو عنده اصطالحات، ما معىن ا

 (؟ يعين تعريفات علمية اتفق عليها أهل الفن.اصطالح)

( ما معناه؟ اللفظ اللفظ( نأيت إىل )الالكم هو اللفظ املركب املفيد بالوضعانلحاة قالوا )
أي رميتها، لفظ اليشء رماه، ( أكلت اتلمرة ولفظت انلوىيف اللغة هو الريم، تقول )

( صوت(، لّما نقول )صوت مشتمل ىلع بعض حروف اهلجاءوأما عند انلحاة فاللفظ هو )
؟ يدخل، وصوت ابلهيمة يدخل، هذا الصوت اذلي نسمعه صوت انلجارة يدخل أو ال

ت ( خرج صوت ايلدين، خرج صومشتمل ىلع حروف اهلجاءلكن قلنا ) 1وهذا
انلجارة، خرج صوت الطرق، صوت ابلاب، صار صوتا يشتمل ىلع حروف اهلجاء 

، -أو إن شئت قلَت اهلمزة ىلع من جيعلها تسعة وعرشين-املبتدية باأللف املنتهية بايلاء 
حروف اهلجاء يه )أ.ب. ت. ث. ج. ح. خ. د. ذ. ر. ز. س. ش. ص. ض. ط. ظ. ع. غ. 

يف األخري همزة، هذه يه حروف اهلجاء، إذن هذا ف. ق. ك. ل. م. ن. ه. و. ي( وقيل 
 الصوت إذا اكن فيه حرف من حروف اهلجاء سميناه لفظا.

)زيد( لفظ، و)عمر( لفظ، )يلع، حممد، مراد، عبد العزيز، نبيل(، و)ديز( مقلوب زيد 
لفظ، وأي لكمة أنشئها )لَكَنََم( أو )رَشََهَب( لفظ ألنه صوت مشتمل ىلع حروف 

الالكم اذلي تكلمناه من قبل، نسميه أصواتا، ألنها ألفاظ مركبة، لكن هجائية، لك 
 معىن!لكها تفيد 

                                                           
 ]وطرق الشيخ على المكتب[ 1
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املهم، إذا اكن صوت فيه حروف وأفاد معىن سميناه لفظا، لم يفد معىن سميناه لفظا، 
لكن اذلي يفيد معىن نفهمه هذا نسميه )لفظا مستعمال(، أو )لفظا مفيدا( وباختصار 

 يفد فهو )مهمل( يعين غري مستعمل.نسميه )قوال(، وإن لم 

 : يقال لغري املستعمل )ساذجا(؟السائل
: ليس مهمال، يقال: هذا الكم ساذج، يعين الكما ساقطا، ال قيمة هل، الساذج الشيخ

إهمال لقيمته ليس ملعناه، املهمل إهمال للمعىن، أما الساذج مهمل لقيمته، يعين الكما 
هل يف العلم وحنو ذلك، أن يكون ليس الكما علميا مع ساقطا ال قيمة هل، الكما ال وزن 

أهل العلم، أو الكما فيه بذاءة يف العبارة كشتم وحنوه، مثال تأتيه فتوى بعض أهل العلم 
فيقول: دعنا من خرافات هؤالء اذلين ال جياوزون خرق احلّيض، الكم أهل ابلدع، هذا 

 يقولونه، الكم ساذج يعين ال قيمة هل.

(، الرتكيب يف اللغة هو وضع اليشء ىلع اليشء، أو املركب( قال )م هو اللفظالالكإذن ) 
ضم اليشء إىل اليشء، أو إلصاقه به، هذا هو معىن الرتكيب، املقصود به يف االصطالح 

(، لّما أقول )جاء زيد( أخربت عن زيد بامليجء، )ذهب الرتكيب اإلسناديما يسمونه )
ُت عنه بمعىن أسندت إيله، )جاء زيد( أسندت إىل الطالب( أخربت عنه باذلهاب، أخرب

 زيد امليجء، )ذهب الطالب( أسندت إىل الطالب اذلهاب.

الرتكيب اإلسنادي بني الفعل والفاعل، مبتدأ وخرب، أن تسند الوصف إىل ذات، كـ)جاء 
زيد(، و)زيد اعلم(، وأنتم تدرون أن انلحاة حّظهم مع زيد ال أدري لَم )ابتسامة(، حىت 

ىلع -ر بعض مشاخينا أنه لعله فيه يشء من انلصب أو العداوة لعيل ريض اهلل عنه ذك
، من انلحاة من هو من أهل السنة، ذكره بعض مشاخينا مازحا ىلع -املزاح ىلع لك حال

لك حال، )جاء زيد، وذهب زيد، ورضب زيد، ورُضب زيد( يف مثال ضارب ومرضوب، 
 حىت قال القائل )أنا مايل ولزيد دعه إىل ما يف نفس الوقت، والضارب زيد وحنو هذا،

 شاء يذهب(، قّيدت زيدا.
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( اللفظ املرّكب نقصد به الرتكيب اإلسنادي، خيرج منه تركيب إسنادياملراد من الالكم )
الالكم هو اللفظ ( مثل )عبد اهلل(، انلحاة يقصدون من قوهلم )الرتكيب اإلضايف)

عبد اهلل( أضفته إىل اهلل، )كـ الرتكيب اإلضايف ( الرتكيب اإلسنادي، ال يقصدون املركب
طالب املعهد(، و)مسّجل زيدا(، وحنو هذا، يعين )كـ أنه عبد هلل، كـ )حصري املسجد(، 

أضفَت، هذا غري مقصود، )عبد اهلل( ليس الكما عند انلحاة، )حصري املسجد( ليس 
 هذا تركيب إضايف.الكما، )طالب املعهد( ليس الكما، )مسّجل فالن( ليس الكما، ألن 

 : الرتكيب اإلضايف هو أن الرتكيب ينقسم إىل قسمني إضايف وإسنادي؟الطالب
: املركب أنواع، تركيب إسنادي وإضايف ومزيج وحاكيئ، سيأتينا واحدا واحدا، الشيخ

ال يقصد،  -الرتكيب اإلضايف-(، هذا الرتكيب اإلسناديحنن قلنا يف اتلعريف نقصد )
 هذا حىت تفهموه.

( يعين تركيب اسم مع اسم، مثل الرتكيب املزيجرجنا الرتكيب اإلضايف، كذلك )أخ
)حرضموت(، مثل )معدي كرب(، مثل )بعلبك(، هذا تركيب مزيج معناه مزجنا لكمة 

بكلمة، بعل، و بك، معدي وكرب، حرض، وموت، قايض، وخان، لكمة مزجناها بكلمة، 
 أسماء إنسان، أو أماكن وحنو ذلك.هذا نسميه تركيبا مزجيا، وهذه أسماء ذلوات، 

 : شيخنا )عبد اهلل( ليست ممزوجة؟الطالب
: ليست ممزوجة، أضفنا العبد هلل، حصري املسجد، أضفناه للمسجد، هنا أضفنا الشيخ

 حرض للموت؟ ما أضفنا، مجعنا.
 : شيخنا ما الفرق بني انلحويني واللغويني؟الطالب

شيئا، اآلن يف ادلرجة األوىل، اللغة أوسع من : دعنا يف اآلجرومية نميش شيئا فالشيخ
انلحو، اللفظ دالتله يف اللغة، أوسع من دالتله يف انلحو، يعين معىن اللغويني داللة 
اللفظ يف لغة العرب من استعماالته، أما عند انلحاة فهذا اصطالح عليم، فيكون 

نوا ينطقون اللغة أخص، األوائل يف زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم ويف اجلاهلية اك
( موجودة، قال الشاعر الكما، وقال فالن الكما، يأيت أحد فيقول الالكمالعربية، ولفظة )
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قال فالن الكم هجاء فيك، أو ذم، وحنوه، لفظة الالكم موجودة، ماذا يقصدون  لآلخر:
بهذا (، جاء الالكم هو اللفظ املركب املفيد بالوضعبها؟ نطق أفاد املعىن، ما اكن عندهم )

 انلحويون، فأيهما أوسع؟ اللغة، اللغة يف الغالب تكون أعم.

 : كيف نفّرق بني املزيج واإلضايف؟الطالب
: اإلضافة إضافة ذات إىل ذات، وهذه اإلضافة إضافة ملك، أو اختصاص، أو الشيخ

استحقاق، لّما تقول )عبد اهلل( إضافة عبودية، )حصري املسجد( اختصاص، خيص 
املعهد( خيتص باملعهد، لكن ملا تقول )حرض موت( أضفت احلرض إىل املسجد، )طالب 

املوت؟! هو اسم علم ىلع منطقة، مزجنا لكمة بكلمة، مثل )صباح مساء( وإن اكن هذا 
من الظروف املبين ىلع فتح اجلزئني، مزجت لكمة بكلمة، أما اإلضافة فتفيد أنه ملك 

 هل، أو خمتص به، أو يستحقه.

( مثل )شاب قرناها(، و)تأبط رشا(، شاب قرناها، احلاكيئاذلي يسمونه )بيق نلا الرتكيب 
القرن هو الشعر اذلي تضفره املرأة ىلع اجلنبني، جنب ايلمني، وجنب اليسار، فيُجعل 
ضفائر، قالوا )شاب قرناها( هذا ُجعل علما ىلع امرأة، والقرن معروف الضفرية هذه، 

ا َفَضَفْرنَ يف املرأة إذا اكن هلا شعر وغّسلت ) كما يف حديث انليب صىل اهلل عليه وسلم
 ، يلىق بها خلفها، فاملقصود هذا.1(َشَعَرَها ثاََلثََة قُُرون  

)وتأبط رشا( تأبط يعين حتّمله وفعله وتكّتم عليه، وحنو ذلك، )شاب قرناها(، )شاَب( 
ره هو، و)رشا( مفعول فعل ماض، و)قرنا( فاعل مضاف، تأبط فعل والفاعل مسترت تقدي

به، هذه مجلة صارت اسما ىلع واحد، )جاء تأبط رشا(، )ورأيت تأبط رشا(، و)مررت 
بتأبط رشا(، )وجاءت شاب قرناها(، )ورأيت شاب قرناها(، )ومررت بشاب قرناها(، 
يعين مجلة علم ىلع فالن، وهذا ال يزال إىل اآلن، ناس يتنابزون بمثل هذا، أو يسري يف 

 م مثل هذا.بعضهم اس

 : )ركن ادلين( يف أي قسم؟الطالب
                                                           

 ]رواه الشيخان[ 1
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 : )ركن ادلين( مضاف.الشيخ

لو أن أحدا يكرث من قوهل )واهلل لو رأيت(، فيصري يلقَّب بها )جاء واهلل لو  -مثال-يعين 
رأيت(، وهذا موجود يف ادلارجة عندنا، وأنتم تعلمون هذا يتنابزون بمثل هذا كثريا، هذا 

عين حيىك عن الشخص جبملة هو صار متصفا بها، أو يكرث من يسىم الرتكيب احلاكيئ، ي
 قوهلا وحنو ذلك.

( املقصود بالرتكيب هو الرتكيب اإلسنادي، ال الرتكيب املزيج وال اللفظ املرّكبإذن )
اإلضايف، وال احلاكيئ، وإنما املراد الرتكيب اإلسنادي، أي )جاء زيد(، )وزيد اعلم(، 

 )وزيد يف املسجد( وحنو هذا.

( أي بالوضع( رجعنا إىل ما رشحناه سابقا، قلنا املفيد أي املستعمل وهو قول )املفيد)
بالوضع العريب، وهنا مسألة ويه هل اللغة توقيفية من اهلل، أو وضعية، وهذه مسألة ما 

نعّرج عليها، يعين مثال العرب يستعملون لفظ )العدل(، يقصدون بالعدل احلكم 
جلور، اتباع احلق، احلق، يقصدون باحلق مثل هذه املعاين، بالقسط، عدم الظلم، وعدم ا

 هذا املعىن وضعته العرب وقصدته، إذن الالكم هو اللفظ املركب املفيد بوضع العرب.

حنن قلنا دون انلظر إىل املسألة!، فيه مسألة يقولون فيها: هل اللغة وضعها انلاس أو اهلل 
ْسَماَء ُُكىَهاعز وجل علّمهم إياها }

َ
، مسألة أخرى، فإذن وضع 31{ابلقرةَوَعلىَم آَدَم اْْل

العرب )جاء( بمعىن انتقال الشخص، و)ذهب( مفارقة الشخص، و)راح( اذلهاب 
ذلهاب صباحا، و)الظهرية( وقت زوال الشمس، و)عرصا(، و)مساء(، مساء، و)غدا( ا

و)األصيل(، الوقت اذلي هو قبل املغرب، و)مغربا( الوقت اذلي هو قبل غروب الشمس، 
و)الشمس( هذا الكوكب اذلي ييضء بناره امللتهبة وما فيه من حرارة، و)القمر( هلذا 

لعقة، والقصعة، والطاولة وكتب، الكوكب، و)انلجوم( ملا هو معلوم، )واألرض، وامل
 وصىّل( بمعىن داع، )وقال، ودرس( هذه لكها وضعها العرب ملعىن معني.
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فـ إذن فالالكم هو ذاك اللفظ اذلي أفاد معىن واكن مرّكبا، وقد أفاد معىن وضعه العرب،  
( جاء زيد( يفيد أن زيدا أقبل إيلنا، فإذا قلَت )جاء زيد(، وأقول لك أنا )وأيَن زيد؟)

غري موجود، تقول يل قلُت لك )جاء زيد( بمعىن هو نائم يف بيته، هذا ما يصح، العرب ما 
وضعت )جاء زيد( تلدل ىلع معىن هو نائم يف بيته، جاء زيد بمعىن أقبل إيلنا وانتقل من 

 ماكن اكن فيه وحرض عندنا.

الخ إذا اكن  وهكذا )نام عمرو( و)فالن يف املسجد(، )ويف بيته(، )ويدرس(، )ويأكل(...
 واضحا فلّك واحد يعطين الكما مركبا مفيدا بالوضع، ونبدأ بايلمني.

 (.اهلل ال هلإ إال هو اليح القيوم: )سايم

: )اهلل( لفظ، )ال( لفظ )هلإ(لفظ، )إال( لفظ، )هو(لفظ، )اليح(لفظـ، الشيخ
ّكب مبتدأ )القيوم(لفظ ، ولكها دلّت ىلع معاٍن إما يف نفسها وإما يف غريها، وهذا مر

وخرب وغريهما، وبالوضع، فاهلل بمعىن اإلهل املعبود حبق، )ال( تفيد انليف )هلإ إال هو اليح 
 القيوم( يعين ال معبود حبق إال هو سبحانه وتعاىل.

 : )ذهبت إىل املسجد(.يارس

 )ذهبت إىل املسجد( هذا الكم. :الشيخ

 : )راجعت ادلرس(.نور ادلين

ذا مرّكب أي تركيب؟ إسنادي أو لفظي أو حاكيئ؟ هو طيب، و)نور ادلين(؟ ه :الشيخ
ليس حاكئيا، وال مزجيا، هو إضايف، نور ادلين، يعين أنت منّور لدلين، نسأل اهلل عز وجل 

 أن يفتح علينا وعليك.

 : )سبورة الفصل(.مراد

: هذا مرّكب إضايف، أضفت السبورة إىل الفصل، لكن ائت بها يف مجلة )سبورة الشيخ
 نظيفة(. الفصل لست
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 : ]... غري واضح ...[.الطالب

: )عبد اهلل( ليس الكما عند انلحاة، لكن إذا سأتلك )من جاء؟( فقلَت )عبد الشيخ
 اهلل( اتلقدير: جاء عبد اهلل، لم ترص عبد اهلل لوحدها.

: )إذا ألىق املعلم ادلرس كتب الطلبة(، أو )إذا أتلىق املعلم ادلرس انتبه عبد الرحيم
 الطلبة(.

 : )مررت بالرجل(.ارسف

 : )اتلقيت بعمرو(.بلقاسم

 : )الوضوء أفعال خمصوصة(.اعدل

 : بنية خمصوصة.الشيخ

 : )ذهبت إىل العمل(.عمر

 : )ختمت القرآن(.نبيل

 : )وجاء ربك وامللك صفا صفا(.بالل

: يوم القيامة عندما حيرش انلاس يف أرض املحرش أرض بيضاء نقية، ويصري هول الشيخ
ب منهم الشمس، فيلجمون يف عرقهم، منهم من يغرق يف عرقه، ومنهم من عظيم، تقرت

يوصل إىل كعبيه، ومنهم من يصل إىل حقوه، ومنهم من يصل إىل ثدييه، ومنهم من 
يكون يف ظل العرش كما جاء يف األحاديث الكثرية، يريدون فصل القضاء، فيشفعون 

، ولك يقول: لسُت هلا، حىت ويطلبون الشفاعة من آدم ونوح وإبراهيم وموىس وعيىس
تنتيه إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فيشفع إىل اهلل عز وجل هلذه األمة، فيأيت اهلل عز 

اوجل لفصل القضاء } ا َصفًّ ، ويه كقوهل عز وجل 22{الفجروَجاَء َربَُّك َوالَْملَُك َصفًّ
ه } َل الَْماَلئ هاْلَغَمامه َونُزِّ َماُء ب ُق السى

، ويه بمعىن قول اهلل عز 25{الفرقانَكُة تَْْنهياًل َويَْوَم تََشقى
ْرضه وجل }

َ
َماَواته َواْْل ْقَطاره السى

َ
ْن َتْنُفُذوا مهْن أ

َ
نْسه إهنه اْسَتَطْعُتْم أ هنِّ َواإْله

ْ
 يَاَمْعََشَ اْل
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هُسلَْطان    ب
اْنُفُذوا اَل َتْنُفُذوَن إهالى

ْن َهْل َيْنُظُرونَ ، ويفرسها قوهل تعاىل }33{الرمحنفَ
َ
 إهالى أ

ُمورُ 
ُ
ه تُرَْجُع اْْل هََل اّللى ْمُر َوإ

َ
َ اْْل هَكُة َوقُِضه  يفه ُظلَل  مهَن اْلَغَمامه َوالَْماَلئ

ُ تهَيُهُم اّللى
ْ
 .210{ابلقرةيَأ

ا} ا َصفًّ {، صفا بعد صف، لّك صف سماء يزنل، األوىل، واثلانية، وَجاَء َربَُّك َوالَْملَُك َصفًّ
 واخلامسة، والسادسة، والسابعة، سبعة صفوف. واثلاثلة، والرابعة،

 : )وإنما للك امرئ ما نوى(.ياسني

 : إذا نويت فليس لك من األجر إال بقدر انلية.الشيخ

 : )فهمت ادلرس(.عبد اهلل

 : ممتاز وهو كذلك.الشيخ

 : )قام الليل(.حممد

 : )ذهبت إىل املزنل(.عبد السالم

 : )هل أتاك حديث الغاشية(.عبد اإلهل

 : هذا استفهام وهو الكم، والغاشية اسم يلوم القيامة، ألنها تغىش انلاس.الشيخ

 : )السماء صافية(.عبد الرحيم

 : )ال هلإ إال اهلل(.اعدل

: لكمة اتلوحيد، ما أعظمها وأمجلها من لكمة، نسأل اهلل عز وجل أن حييينا ىلع الشيخ
 اإلسالم وخيتم نلا باإليمان.

 اظ من وضع العجم هل يسىم الكما؟: إذا اكنت األلفالطالب

: األلفاظ األعجمية وضعها العجم واستعملها العرب، يقولون: إن يف لغة العرب الشيخ
بعض األلفاظ األعجمية لَم تستعمل؟ قيل: يه أعجمية واستعملناها فصارت يف حكم 

اللغات  العربية، وقيل: يه معّربة، وقيل: بل هو من توافق اللغات، إذا قلنا هو من توافق
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كناشئة، وشنأ، وقسطاس، هذه قيل استعملها العرب واستعملها األاعجم، وقيل 
استعملها األاعجم وحبكم املحااكة واملجاورة صارت عند العرب وصارت عربية، وقيل 
يه أعجمية واستعملها العرب فصارت يف حكم الكم العرب، أما أحاكمها من انلاحية 

 شاء اهلل تعاىل، يف موانع الرصف وحنو ذلك.انلحوية فلها أحاكم ستأتينا إن 

 : أيهما أفضل حفظ انلظم أو انلرث.الطالب

 : هذا حبسب ما يتيرس، فكم من واحد انلظم عليه أيرس، كما قال:الشيخ
 قال عبيد ربه حمّمد *** اهلل يف لك اْلمور أمحد

 إىل أن قال:
 وبعد فالقصد بذا املنظوم *** تسهيل منثور ابن آجروم

 أراد حفظه وعرسا *** عليه أن حيفظ ما قد نرثاملن 

قد يعرس عليه حفظ انلرث )الالكم هو اللفظ املركب املفيد بالوضع( ...الخ، فيسهل عليه 
 انلظم:

 لَكمنا لفظ مفيد اكستقم *** واسم وفعل ثم حرف اللكم
 واحده ُكمة والقول عم *** ولكمة بها الالكم قد يؤم

 *** ومسند لالسم تميزي حصل باْلر واتلنوين وانلدا وال
 بتا فعلت وأتت ويا افعيل *** وونون أقبلّن فعل ينجيل

 سواهما احلرف كهل ويف ولم *** ... الخ

وآخر يسهل عليه انلرث، فهو حبسب ما يتيرس عليك، إن اكن يتيرس عليك انلظم 
 فاحفظه، وإال فال.

 : ما هو أحسن رشح نلظم عبيد ربه لآلجرومية.السائل
 : عبيد ربه، هو نفسه، لكن فيه مشلكة، يف هذا انلظم هو قال:الشيخ

 قال عبيد ربه حممد *** اهلل يف لك اْلمور أمحد
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وهذا شنقيطي، متوىف، ويقولون هو نظم ألحٍد من أدرار، بلعالم هل عليه رشح، وفيه أحد 
د هل من الطلبة اجلزائريني هل عليه رشح هو يف املدينة اسمه توفيق الونرشييس أظن، ق

شيخنا عبد الرمحن الكوين، وما قرأت الرشح ىلع لك حال، وقد كنت رشحته قديما يف 
 مدينة "زرادلة" لكنه غري مسجل، وال مكتوب، فهذا الرشح طيب إن شاء اهلل.

 واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.


